
 

 

21.  
 

Obecně závazná vyhláška, 
 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Sb. hl. m. Prahy, kterou 
se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby 
zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy 

 
 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29. 11. 2012 vydat podle § 44 

odst. 3 písm. a), c) a d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 21a odst. 2 zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 229/2005 Sb., tuto obecně závaznou 
vyhlášku: 

 
Čl. I 

 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Provozní řád 

a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích 
ve vlastnictví hlavního města Prahy, se mění takto: 
 
1. V § 1 se slova „nebo provozovatel taxislužby“ a slova „nebo příslušným správcem 
stanoviště taxislužby, jehož obchodní firma je uvedena na dodatkové tabulce č. E 13 „Text“, 
k dopravní značce č. IP 12 „Vyhrazené parkoviště“, kterou je stanoviště taxislužby 
vyznačeno,“ zrušují. 
 
2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní: 

 
„§ 1a 

Podmínky užívání stanovišť taxislužby 
 

(1) Užívání stanovišť taxislužby je možné pouze na základě Nájemní smlouvy 
se správcem uzavřené se správcem konkrétního stanoviště, nebo Smlouvy o užívání 
taxistanovišť bez správce u taxistanovišť bez správce, která může být uzavřena jen na základě 
předem vydaného Souhlasu k užívání taxistanoviště (dále jen „Souhlas“), který je následně 
nedílnou součástí smlouvy. Za hlavní město Praha uzavírá smlouvy Technická správa 
komunikací hlavního města Prahy (dále jen „Technická správa komunikací“). 

 
(2) Souhlas je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem, jejíž součástí 

je: 
a) kopie platného průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby, 
b) kopie platného Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z místopisu, 
c) kopie platného technického průkazu silničního motorového vozidla, 
d) kopie dokladu o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby, 
e) výpis z  rejstříku trestů, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce, 
f) výpis z evidenční karty řidiče, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce; 
g) kopie oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku) a 
h) u řidičů, kteří poskytují taxislužbu jako zaměstnanci provozovatele taxislužby, kopii listiny 
osvědčující pracovněprávní vztah k zaměstnavateli. 
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(3) Souhlas nebude vydán řidiči,  

a) který je osobou nespolehlivou podle zákona o silniční dopravě,  
b) kterému byl v předchozích 3 letech zadržen průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby 
nebo mu byl rozhodnutím odebrán, 
c) který byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, 
d) kterému byla uložena sankce zákazu činnosti pro porušení § 23 odst. 1 písm. f) zákona 
o přestupcích, nebo k takovému řízení dal příslušný úřad Magistrátu hlavního města Prahy 
podnět;      
e) který nesplnil peněžní závazek, nebo se vyhýbá plnění závazku vůči hlavnímu městu Praze; 
vyplývajícímu ze sankce mu uložené ve správním řízení za delikty související s výkonem 
přepravních činnosti pro cizí potřeby, kterých se dopustil jako fyzická, fyzická podnikající 
nebo právnická osoba.   

 
(4) Pro řidiče: 

a)  u něhož bude doklad osvědčující pracovněprávní vztah na dobu kratší, než na jakou je 
Souhlas vydáván, bude Souhlas vydán pouze na dobu trvání pracovněprávního vztahu; 

b)  u jehož vozidla bude doba do naplnění podmínky maximálního stáří vozidla kratší, než 
na jakou je  Souhlas vydáván, bude Souhlas vydán na tuto kratší dobu; 

c)   u něhož bude mít Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z místopisu platnost na dobu  
kratší, než na jakou je  Souhlas vydáván, bude Souhlas vydán pouze na dobu platnosti 
tohoto osvědčení. 

 
 (5) Jestliže dojde ke změně údajů uvedených v žádosti o Souhlas, je povinností 

správce nebo řidiče tuto změnu nahlásit do sedmi dnů od okamžiku, kdy ke změně došlo. 
Na základě tohoto oznámení Technická správa komunikací udělí oprávněnému řidiči nový 
Souhlas. Poplatek za vydání nového Souhlasu je 100 Kč. Správce nebo řidič má právo 
kdykoli odevzdat Souhlas Technické správě komunikací, která jej vyřadí z evidence.  Pokud 
nebude řidičem nahlášena změna vozidla, je to důvod k propadnutí kauce. V případě, že 
nedošlo k porušení povinností ze strany řidiče, vrátí se kauce v plné výši. Kauce se vrací 
bezhotovostním převodem na adresu řidiče, po prověření oprávněnosti.    

 
(6)  Žadatel o udělení Souhlasu 

a) stanoviště taxislužby se správcem - pro udělení Souhlasu k užívání stanovišť taxislužby 
se správcem je žadatelem správce konkrétního stanoviště. 
Pro řidiče, který splní požadavky pro vydání Souhlasu a u něhož budou údaje uvedené 
v žádosti ověřeny příslušným odborem Magistrátu hlavního města Prahy, bude správci, který 
o Souhlas žádá, vydán Souhlas osvědčující splnění veškerých požadavků kladených touto 
obecně závaznou vyhláškou jak na řidiče vozidla taxislužby, tak i na vozidlo, kterým bude 
služba nabízena.  Souhlas se bude vztahovat na všechna stanoviště taxislužby ve správě 
žadatele. Souhlas bude vydán po zaplacení částky 100 Kč s platností na dobu tří let a je 
nepřenosný. Bez platného Souhlasu nemůže správce uzavřít s řidičem smlouvu o užívání 
stanovišť. Souhlas je nedílnou součástí smlouvy. 
b) stanoviště taxislužby bez správce – pro udělení Souhlasu k užívání stanoviště taxislužby 
bez správce je žadatelem řidič vozidla taxislužby, který má zájem stanoviště užívat. 
S řidičem, který splní požadavky pro vydání Souhlasu k užívání stanovišť taxislužby 
a u něhož budou údaje jím uvedené v žádosti ověřeny příslušným odborem Magistrátu 
hlavního města Prahy, bude po složení vratné kauce ve výši 5 000 Kč uzavřena smlouva 
na užívání stanovišť taxislužby bez správce a bude mu vydán Souhlas osvědčující oprávnění 
k jejich užívání. Souhlas k užívání stanovišť taxislužby bez správce bude vydán Technickou 
správou komunikací po zaplacení částky 100 Kč s platností na dobu tří let a je nepřenosný. 



 

 3 

Kauce bude složena na účet Magistrátu hlavního města Prahy a bude sloužit pro případnou 
úhradu smluvní pokuty za porušení povinností uložených mu uzavřenou smlouvou 
či provozním řádem taxistanoviště. Kauce je splatná okamžikem podpisu smlouvy oběma 
smluvními stranami. Kaucí se pro tyto účely rozumí peněžitá částka složená žadatelem.“. 
 
3. V § 2 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Řidič taxislužby je povinen obsluhovat 
stanoviště taxislužby pouze vozidlem, jehož vnější i vnitřní čistota, včetně zavazadlového 
prostoru, odpovídá přiměřeně daným povětrnostním podmínkám.“. 
 

4. V § 2 odst. 2 písmeno a) zní: „a) žlutá barva v rozpětí odstínů č. RAL 1003, 1016, 1018, 
1021, 1023 a 1026 na celé ploše karoserie vozidla;“. 

  

5.  V § 2 odst. 2 písm. b) se za slovo „vozidla“ vkládají slova „do registru vozidel“. 

 

6. V § 2 se odstavec 3 zrušuje. 
   
7. V § 2 odstavec 8 zní:  

„(8) Řidič taxislužby je povinen se chovat tak, aby svým chováním neznemožňoval 
ostatním oprávněným uživatelům stanoviště taxislužby výkon jejich práv, například nesmí 
stanoviště taxislužby užívat v době čerpání bezpečnostní přestávky.“. 

 
 

Čl. II 
 

Přechodná ustanovení 
 

Řidiči, kterým bylo umožněno nabízet svoje služby na stanovištích taxislužby 
před účinností této vyhlášky, jsou povinni plnit podmínky užívání stanovišť taxislužby 
uvedené v § 1a nejpozději od 1. dubna 2013. 
 

 
Čl. III 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. 

 
 
 
 
 
 

doc. MUDr. Bohuslav S v o b o d a, CSc., v. r. 
primátor hlavního města Prahy 

 
 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., v. r. 
I. náměstek primátora hlavního města Prahy 

 
 
 




